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Se Internet fosse 
água, você
passaria sede?

Para que
servem
os clássicos?

Nem são tantos os privilegiados pelo advento – já ul-
trapassado pelos dias-segundos de hoje – da rede mun-
dial de computadores. Pelo menos se considerarmos o 
Brasil e a enorme desigualdade que acomete os números 
voltados à tecnologia: apesar de ser o primeiro país da 
América Latina e o quinto no mundo no uso da Internet, 
ainda ocupa a 62ª posição mundial quanto ao número 
de internautas em relação à população do país, atrás de 
lugares como Costa Rica e Guiana Francesa.

De lado com perspectivas funestas de não-inclusão digi-
tal, ótimas iniciativas chamaram a atenção do ALT ALT nesta 
semana. Por indicação do amigo Rafael Spoladore, conhe-
cemos a Mojo Books, a primeira editora 100% digital do 
Brasil. A proposta dele é simples e faz pensar: “Se música 
fosse literatura, que história contaria?”. “Escritores oriun-
dos dos mais diferentes lugares, com infl uências e estilos 
únicos, aceitaram esta árdua tarefa: escolher um disco e 
vertê-lo para a mais pura literatura contemporânea”. Pala-
vras de um dos organizadores, Danilo Corci, que acredita 
que “bons discos, boa música, podem render mais do que 
aqueles doces acordes que penetram a mente; podem se 
transformar num trabalho literário que brinque com todos 
os segredos escondidos nas escalas e nas letras”.

São cerca de 70 livros com textos de no máximo 20 mil 
caracteres; livros que, no fi m, cabem numa capa de CD. 
Ou melhor, PDFs desse tamanho, já que a Mojo não tra-
balha com impressão, só com e-books; você, entretanto, 
pode imprimir o que quiser. Uma economia de papel e 
tanto. O processo editorial é feito da mesma forma que 
o dos livros impressos: seleção de autores, avaliação de 
textos, trâmites legais, revisão, diagramação e publica-
ção. E, o melhor, o produto é gratuito. A editora trabalha 
com licenças Creative Commons, que permitem criação 
coletiva e preservação de direitos autorais. A tiragem 
dos livros também é limitada, para incentivar que outras 
obras sejam vistas; quem tiver interesse em um livro es-
gotado, é possível fazer o pedido por meio da comunida-
de do Orkut. Leia o disco em mojobooks.com.br.

Ainda nas empreitadas internetescas, uma que interessa 
aos cineastas, principalmente aos não tão profi ssionais, 
por assim dizer. Aliás, mesmo os profi ssionais podem ser 
benefi ciados pelos serviços do Curta o Curta. Nesse projeto 
muito bem pensado, é possível enviar um curta-metragem 
e inseri-lo em várias mostras e prêmios nacionais e inter-
nacionais. Além disso, ao mandar o curta, ele fi ca “dispo-
nível para milhares de pessoas no acervo do site brasileiro 
pioneiro em exibição de curtas online”.

Já com oito anos de existência, o Curta o Curta pode se 
gabar de ser pioneiro em muita coisa – até porque em 
2000 a Internet pessoal ainda engatinhava 

em muitos lugares –. Uma dis-
tribuidora gratuita, um lu-
gar de informações diárias 
sobre festivais, produções 
e entrevistas – “principal 
canal de notícias sobre o 
curta nacional” –, uma exi-
bidora também gratuita de 
quantos curtas a imaginação 
puder fazer por aí. Há ainda 
a divulgação de sessões de ci-
neclubes de todo o País, com 
atualização feita pelos próprios 
cineclubistas. O idealizador do pro-
jeto é Guilherme Whitaker e você 
pode conhecer a equipe inteira no 
curtaocurta.com.br. Dois sites para 
rechear os seus Favoritos.

Há muitas justifi cativas para se debruçar sobre a literatu-
ra do primeiro escalão. Não se trata de querer ser notável 
por ter lido e ter ornando prateleiras com Balzac, Hesse, 
Dostoievski, Dumas, Kafka... Ítalo Calvino, escritor italiano, 
dedicou uma obra a esse tema e afi rma: “Os clássicos são 
aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer: ‘Estou 
relendo...’ e nunca ‘Estou lendo...’”. Mas isso para os lei-
tores assíduos, não se assuste, jovem leitor. Machado de 
Assis é, aqui no Brasil, citado sempre como um dos mais 
importantes escritores do País, mas somente citado. Sim, 
por vários docentes, que o aplicam goela abaixo ao deses-
perados alunos sempre descontentes com a leitura polida 
e de exigência interpretativa maior. 

Diferente de ler um livro por obrigação na adolescência, 
lê-lo na idade madura, quando o cabedal de informações, 
conhecimento e interpretação é maior, supõe uma expe-
riência melhor e mais intensa. Na maturidade, podemos 
analisar mais detalhes, relacionar trechos com outros li-
vros e situações, enfi m, o nível de interpretação é diferente 
de quando jovens. Entretanto, essa afi rmação não é gene-
ralista, há casos natos, como de minha colega de redação 
Julliane Brita, que mesmo antes de nascer já declamava 
Drummond e chorava Lispector.    

Quem leu Os Sertões de Euclides da Cunha, ou ainda, 
Grandes Sertões: Veredas de Guimarães Rosa? Ah, e tam-
bém toda a obra de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, 
Monteiro Lobato? Para a conformação dos desesperados 
que agora se sentiram ínfi mos diante da grandiosidade 
destes autores, por mais que tenhamos lido muitos clássi-
cos e grandes obras, ainda restará um zilhão de outras que 
ainda não pudemos ler.  

A leitura dos clássicos deve nos proporcionar uma surpre-
sa: deve mudar a idéia inicial que tínhamos antes de abrir a 
primeira página. Um clássico sempre traz (ao menos deveria) 
uma nova signifi cação a algo que já sabíamos. Por exemplo: 
As bicicletas Ceci e Peri produzidas pela tradicional Caloi 
na década de 1980 foram batizadas com esses nomes em 
conseqüência de Peri e Ceci serem as personagens prota-
gonistas da obra O Guarani, de José de Alencar, romance 
de 1857. Revelações como esta são comuns nos clássicos. 
Eles sempre estiveram à frente, mesmo sem sabermos.  

Os horizontes podem ser ampliados, as mãos já tremem 
ao pensar na grandiosidade de pegar um clássico. Na dé-
cada de 1970, a Fundação Nobel, ligada ao Prêmio Nobel, 
lançou a Coleção Prêmio Nobel de Literatura (Opera Mun-
di, 1973), contendo todos os livros premiados de 1901 a 
1960. Ao todo, são 53 livros, pois em alguns anos o prêmio 
não ocorreu em decorrência das duas grandes guerras.

No montante, obras como Crime na Cate-
dral e Quatro Quartetos, de Thomas Eliot, 

poeta britânico, e A Peste, de Albert Ca-
mus – detalhe para essa obra: a tradução 
foi feita por Graciliano Ramos –. Hermann 
Hesse também está entre os fi gurões 
premiados pelo Nobel; a obra Sidarta o 
representa. E vários outros nomes im-
portantes, delineados por obras magní-
fi cas, podem ser encontrados. No Sebo 
Arca (Rua Castro Alves, 1.908), toda a 
coleção por ser comprada por R$ 360, 

menos de R$ 7 por livro.

Agora, retomo a pergunta do título. Para 
que servem os clássicos? Para ornar as 
prateleiras não, nem para apoio do mo-
nitor do computador. Basta apenas sa-

ber que os ler é melhor que não o fazer, a 
descoberta fi ca para depois. 

FAÇA DO

ALT A SUA
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www.gazetaalt.com

“As faculdades do espírito, denominadas analíticas, são, em si mesmas, bem pouco suscetíveis de 
análise. Apreciamo-las somente em seus efeitos. O que delas sabemos, entre outras coisas, é 
que são sempre, para quem as possui em grau extraordinário, fonte do mais intenso prazer. 
Da mesma forma que o homem forte se rejubila com suas aptidões físicas, deleitando-
se com os exercícios que põem em atividade seus músculos, exultam os analistas 
com essa atividade espiritual, cuja função é destrinchar enredos. Acha prazer 
até mesmo nas circunstâncias mais triviais desde que ponham em jogo seu 
talento. Adora os enigmas, as advinhas, os hieróglifos, exibindo nas solu-
ções de todos eles um poder de acuidade, que, para o vulgo, toma o 
aspecto de coisa sobrenatural. Seus resultados, alcançados apenas 
pela própria alma e essência, têm, na verdade, ares de intuição”.

Edgar Allan Poe
Os crimes da Rua Morgue
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(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

(por Adriano Piekas
e Carlos Pace Dori*
CHAPECÓ | SC Os Pobres Cavaleiros Alados

Hoje é 
domingo, mais 

um dia de batalha. Como 
sempre, alguém sairá vitorioso 
e conquistará a mais bela entre as 
dezenas de donzelas e, certamente, 
a levará para passear em um lugar 
mágico no qual novas vidas podem 
ser criadas. As donzelas também 
travam belas disputas, cada uma 
com o traje que julgam ser o mais 
adequado. Algumas usam uma 
espécie de pó sobre os olhos e 
umas roupas que, segundo as 
ninfetas, ajudam na conquis-
ta de espaço no cavalo dos 
guerreiros. Já os guerreiros 
cavaleiros batalham a sema-
na toda, mas têm suas recom-
pensas nos momentos de lazer. 
Esses momentos são frutos de 
muitas economias, pois no Reino 
dos Cavaleiros Alados os salários 
não são tão altos assim.

Muitos desses cavaleiros sequer 
possuem casa fi xa, estudo ou muito 
conhecimento. No Reino dos Cavalei-
ros Alados isso não é muito importan-
te. Esses cavaleiros possuem os mais 
belos trajes e os mais belos cavalos, que 
os ajudam no crescimento pessoal e na 
conquista de diversos bens importantes, 
como a fama e principalmente muitas das 
mais belas donzelas. As demais posses 
são secundárias e o que importa é o mo-
mento, já que no dia seguinte tudo começa 
novamente. A idade avançada não parece 
ser problema. Isso porque essas batalhas 
entre os mais belos e fortes cavalos não são 
apenas travadas entre jovens. Não é raro 
ver cavaleiros mais experientes lutando na 
conquista das jovens donzelas e na marca-
ção de seu território através dos relinchos de 
seus cavalos. No Reino dos Cavaleiros Alados 
alguns cavalos são mais importantes do que 
a vida de diversas pessoas.

Neste reino, a honra de ter o cavalo 
mais forte e mais preparado vale um 

duelo de demonstração do poder, 
garantindo uma reputação 

para impressionar as 

donzelas 
e criar inveja 

e respeito aos 
que não têm cava-
lo. Este ritual de ado-
ração aos cavalos faz 
com que hajam seguidos 
desafios entre os guerrei-
ros. O ritual de disputa é 
muito interessante, valendo 
a pena ser citado:

– Os cavaleiros se encontram no 
campo de batalha. A honra está em 
jogo. Afi nal, os cavaleiros precisam 
mostrar o vigor de seus cavalos ala-
dos. É uma batalha que não podem 
perder, pois cada cavalo alado, 
com suas armaduras reluzentes, 
suas patas lustrosas e imponen-
tes, comprovam o quanto estão 
bem cuidados e são predominan-
tes no reino de “Cavaleiros Alados”. 
Cuidado este que, em outros tempos, 
era para preservação do animal e não 
uma simples vaidade de seus cavalei-
ros. Qualquer lugar ou dia é hora para 
duelar. A plebe, atônita, acompanha 
cada minuto com um fascínio típico dos 
grandes espetáculos. Panis et circencis, 
ou melhor, pão e circo!

O infeliz bobo da corte, com suas roupas 
alegres, última moda num reino materia-
lista e distante, chapéu com guiso, olhos 

tristes e cansados, com sonhos tão simples 
e superfi ciais, caminha – sempre pensan-
do: “Ah, quem me dera ser um destes 

cavaleiros! Possuir um belo cava-
lo e conquis-

tar as mais 
belas donzelas” 

– lentamente em direção 
ao centro do campo de batalha. 
Portando em suas mãos uma ban-
deira vermelha, prepara-se para ter 
seus dois segundos de fama, que 
assegurarão bons sonhos – que 
nunca se concretizarão – mais 
tarde. Empunha a bandeira bem 
acima da cabeça e, num gesto 
rápido abaixa sua tola arma. 
Cavalos disparam sob o co-
mando seguro de seu cavalei-
ro pela grande pista, dividida 
por um belo canteiro central e 
diversos sinais que podem ser 

entendidos, mas não obedecidos 
pelos donos dos cavalos. As donze-

las levianas acenam seus lenços, 

decotes e outros 
acessórios – antes 

não permitidos por 
seus pais, mas agora 
usados a fi m de obter 
a atenção –, garantindo 
assim, um confortável e 
luxuoso palácio situado 
no centro do Reino dos 
Cavaleiros Alados: lar 
de egocêntricos cava-

leiros materialistas.
* Jornalistas

“Livrai-me, Senhor, 
dos abestados e 

atoleimados”*

“Bebendo, Vida, invento casa, comida 

E um Mais que se agiganta, um Mais

Conquistando um fulcro potente na garganta

Um látego, uma chama, um canto. Amo-me.

Embriagada. Interdita. Ama-me. Sou menos

Quando não sou líquida”.

Eles não podem pôr os olhos, nem ao me-
nos vislumbrar. A obra Alcoólicas (1990), 
de Hilda Hilst, transcende a magnitude da 
capacidade poética da autora. Algo raro 
de ser encontrado. Mergulhar no universo 
hilstiano é desvencilhar-se de qualquer 
casulo moral e religioso. A preparação é 
ritualística, a liturgia de Hilda é mais pro-
funda que qualquer outra e, esteja prepa-
rado, moralismos caem aqui. 

O livro tem apenas nove poemas, lon-
gos, com versos enormes, quase se derra-
mando na linha. A leitura é ofegante, com 
paradas merecidas para pensar o verso 
e perceber o cansaço que parece estar 
entranhado nas palavras. A leitura tem 
ritmo e o vocabulário é raro, dicionário é 
imprescindível. Em Alcoólicas tudo é uma 
enchente, um excesso sem fi m.

O uso da linguagem parece não ser 
sufi ciente para o sentimento da autora. 
Borrasca, borraçal, galarim são alguns 
dos vocábulos usados. Hilda ultrapassa 
o limiar da linguagem, o excesso de sen-
tir parece encontrar limites na verbaliza-
ção, mas, ao acaso ou não, a constru-
ção signifi cante dos poemas corrobora 
a sensação de ser Hilda. 

Os nove estonteantes poemas são carre-
gados pela água. O tempo é um rio sem 

margens. A liquidez percorre 
todo o discurso, ligan-

do o escambo sim-
bólico de Hilda. 

A vida é 
líquida, 

assim afi rma, e dessa forma a vida está em 
tudo, na taça de vinho que ingerimos na noite 
triste, na água com que sedentos saciamos a 
sede, no banho que se faz volúpia, no batismo 
religioso: o líquido está por todos. 

“Embriagadas mergulhamos nítidas num bor-
raçal que coaxa”. “E perambulamos de coturno 
pela rua/ rubras, góticas, altas de corpo e co-
pos”. O álcool torna outra dimensão possível, o 
escorrer do dia-a-dia em lancinantes e etéreos 
caminhos. Estar ébrio é percorrer uma imensi-
dão de sentidos, ultrapassando a capacidade ra-
cional de perceber. É sentir, ouvir e viver na altura. É, 
portanto, percorrer os caminhos e os descaminhos, sem-
pre de um modo soberbo, sempre com a consciência de que o 
escorrer do tempo marca o movimento da existência humana.

A crença de que há a possibilidade de desmaterialização, que 
o corpo não é apenas o único culpado pelo sopro de vida, fi ca 
marcado em todo o poema. A necessidade de alçar novos vôos, 
ultrapassando o limiar da existência, está ali. Hilda está além 
do tempo em que viveu, perfaz a idéia de que líquida a vida é 
plena. Incorporar a vida é bebê-la, é um modo de entender a 
completude. Conhecer o milagre. Beber a vida é sentir-se com-
pleto. Beber a vida é como fi zeram muitos, é realmente viver, 
entretanto, desinteressados do que possa ser dito a respeito 
ou da opinião alheia. Escárnios a todos. 

Generosa e MíticaGenerosa e Mítica
Hilda Hilst foi uma mulher à frente da época. Intitulada como 

pornográfi ca, a obra que deixou é uma raridade da poe-
sia pós-moderna. Que ladrem os cães, que 
excluam os livros das bibliotecas e 
da academia, Hilda está além de 
todos. Imortalizou-se, não com 
uma cátedra fi gurativa, mas na 
obra exímia que mostrou com 
clareza, a força feminina que 
possuía e o amor, ainda que 
incompreensível. Alcoólicas 
é o grito em vida daquela 
que caminhava para a úl-
tima década de vida. É 
a lancinante descrição 
do tempo que se asso-
ma em anos e rugas, 
calcando logo atrás 
do caminhar o passo 
marcado sem para-
das. O tempo escor-
re e, como a vida, é 
líquido. Beber dele 
é estar nele, não 
há desvencilhar-
se. Se dedutiva 
e líquida, a vida 
é plena. 

*A Obscena Se-
nhora D (Massao 
Ohno, 1982)
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A ritualística pagã poderia ser uma 
das mais prováveis possibilidades 

para o aparecimento de ossos huma-
nos nesta praça chamada de Bíblia. 
Seria um rememorar de confl itos, li-
gando o paganismo ao símbolo e re-
fl exo da palavra do deus cristão. Uma 
espécie de provocação agônica de bus-
car intrincar o óleo à água. Conspira-
ções religiosas, ao ver de meus olhos, 

já seria pedir demais para uma época 
pouco criativa, ainda mais em um vilare-
jo urbano pacato e esquecido na imensi-
dão terráquea. E subornados a esquecer 
o que tramitou naqueles ermos tempos 
de 2006, retomamos a cruzada surreal de 

tentar deslocar alguns fatos e detalhar outros que passaram pelos olhos 
desapercebidos daqueles que deveriam ter apontado.

Alguns fatos corriqueiros de outros centros pacatos interioranos vêm a calhar com 
o evento cascavelense. Nos arredores londrinenses uma ossada de uma criança foi 

encontrada sepultada em uma subestação da Copel (Companhia Paranaense de Ener-
gia) em 2006. No ano seguinte outra ossada, desta vez de um adolescente, foi encon-

trada em Arapongas, também nos arredores londrinenses. Ainda no início deste ano em 
Maringá outra ossada humana foi encontrada. Estariam ossos brotando do chão? Não.

Apesar do diretor administrativo da Acesc (Administração de Cemitérios e Serviços 
Funerários de Cascavel), Marcos Godói, garantir que nos últimos anos nenhum túmulo 

foi violado nos cemitérios administrados pela companhia fúnebre, é duvidoso acreditar. 
“Não sabemos nada deste caso e posso afi rmar que nos últimos anos não houve nenhu-

ma violação nos túmulos, apenas furtos de objetos, mas de ossos não”. Será mesmo que 
nenhum desvairado tenha assaltado os hipossufi cientes e levado partes do que o tempo 

ainda não conseguiu dar fi m?

Ou ainda, é possível que um coveiro desalmado tenha enjoado da paulatina profi ssão e ao 
invés de sepultar, que é a função do tal, começou a fazer o inverso, espalhar os ossos dos be-

tumados pela região. Fomos em busca de suspeitos. Segundo o coveiro Duarte Pereira, que 
há dez anos sepulta e exuma cadáveres em Cascavel, os ossos aparecidos na praça podem 

fazer parte de um ritual macabro. “Isso é macumbaria de gente que não tem o que fazer. Se 
esses ossos foram roubados podem ter sido trazidos de outra cidade, às vezes nem é daqui”, 

defendeu-se. Quanto à possibilidade de 
ele ser o desalmado espalhador de ossos 

argumentou: “Se tivesse insatisfeito com 
a profi ssão não trabalharia mais aqui, isso 

é coisa de maluco”. 

Trabalhar no silêncio necropolitano com os-
sos, carnes apodrecendo, barrigas explodindo 

pelo calor das tumbas não é muito apreciado 
pela massa. “Você (repórter) se não pudesse es-

colher mais nada apenas ser coveiro ou ladrão 
o que preferiria?”, “Ah! Eu gosto de coisas 

fúnebres, gosto de morto”, rindo ele re-
trucou: “De morto eu gosto apenas 

de galinha caipira na panela 
ou picanha, o resto não”.  

No bate-papo com o 
coveiro descobri-

mos que tú-
mulos 

Depois de Charles Darwin formular a 
teoria da evolução e fazê-la aceita pela 
comunidade científi ca, acreditava-se que 
logo haveria vários fósseis para prová-la. 

Darwin se foi e os darwinistas de tempos 
em tempos encontram uma 
ossada que promete ser a 
prova fi nal desta teoria.

Em 1892, Eugene Dubois 
encontrou um crânio si-
miesco e rudimentar e um 
fêmur a dez metros de dis-
tância um do outro. Esses 
ossos foram denominados 
‘O Homem de Java’ e foi 
considerado o achado que a 
comunidade científi ca pre-
cisava para afi rmar Darwin.

No fi nal da vida, Dubois dis-
se ter percebido que o crânio 
era de um grande macaco e 
o fêmur era de um simples 
humano, o que não impediu 
o Museu de História Natural 
de Nova Iorque de apresentá-
lo até o ano de 1984, quan-
do, então, foi removido.

O Elo Perdido estava, no-
vamente, perdido...

Para falar a verdade, leitor, 
esse elo nunca esteve perdido, 

Eu estava conversando na Internet na sala ‘Papo ca-
beça’ quando apareceu um sujeito muito estranho, 
que entendeu que aquela sala era ‘Papo sobre cabe-
ça’. Estava desesperado precisando desabafar sobre 
um acontecimento: a cabeça perdida de Cascavel. 
Ele afi rmou ser professor de história e me deu um 
depoimento, o qual transcrevo fi elmente aqui.

“Desde o acontecido, eu não durmo mais tran-
qüilo. Fiquei por esses anos sem contar nada a 
ninguém, mas agora, que esse bizarro assunto 
voltou à tona, resolvi falar. Eu sei de onde veio o 
crânio encontrado na Praça da Bíblia. Era uma 
madrugada chuvosa e a gasolina do meu carro 
acabou bem perto da dita praça. Não havia 
nenhum movimento na rua, e seria mui-
to difícil encontrar um posto aberto 
naquele horário. Estava sem saber 
o que fazer quando os vi. Era uma 
briga, uma espécie de batalha, en-
tre dois homens. Eles trocavam tiros 
como em uma guerra. E eu não tinha 
pra onde correr, rezei para que não me 
vissem. Um ocupava uma extremidade 
da praça, e usava um carrinho-de-mão 
virado como trincheira. O outro, do lado 
oposto, se ocultava atrás da escultura da 
praça. Fiquei imóvel. Num momento de 
desatenção aquele que estava atrás da 
escultura foi atingido, no peito, o tiro foi fa-
tal. Mas o pior ainda estava por acontecer: 
o vitorioso arrastou o corpo até um lugar 
com luz e com uma espécie de espada 
partiu a parte superior do crânio do ad-
versário, fi cou com uma meia esfera. 
Tirou do bolso um líquido e usou a 
caveira como taça. Lembrei na 
hora dos antigos guerreiros 

que bebiam cerveja na 
cabeça do inimigo, em 
comemoração. Skull é 
caveira em inglês, e 
as línguas nórdicas 
apresentam a 
mesma raiz: a 
marca da cer-
veja se refe-
re a esse 
a n t i g o 
hábito. 

Maníaco
dos ossos

O Elo Perdido 
da Praça

História com 
perna e cabeça

(por 
Mariana Lioto
CASCAVEL | PR

(por 
Oniodi Gregolin
CASCAVEL | PR

(por 
Rony Santos*
CASCAVEL | PR

Era um dos dias ensolarados daquele inverno de 2006. A 
manhã passada e as horas já apontavam o meio-dia. Na 
freqüência da polícia, os bips, os chiados, os QSLs e QVRs 
dão o tom dos recados. A Central atenta uma das equipes 
de rua: uma denúncia anônima dava conta de que havia 
uma ossada humana na Praça da Bíblia.

Em poucos minutos, os policiais militares vasculhavam 
a área indicada, acompanhados de perto por alguns curio-
sos meninos de rua e um repórter fotográfi co. Até que sob 
os outdoors instalados no lado Oeste do lugar, próximo ao 
entroncamento com a Avenida Assunção, os ditos ossos 
foram encontrados. Na verdade, um dos meninos encon-
trara e, segurando o fêmur acima da cabeça, chamou aten-
ção dos policiais: "Estão aqui, ó!".

Os passos endireitaram 
e foram em direção ao 
menino que olhava natu-
ralmente com as mãos. 
"Onde você os encontrou? 
Coloque no lugar", reco-
mendava o policial sur-
preso com a empolgação 
das crianças.

Um fêmur e um crânio 
cuja tampa fora serrada, 
e sem mandíbula, eram 
as peças em meio a ter-
ra e o mato. Nada mais. 
A sujeira impregnada e 
a secura rendida pelo 
sol denunciavam o pe-
ríodo longínquo em que 
foram descartados. 

Os comentários gratui-
tos e avulsos sobraram 
ao vazio enquanto um 
raio maior de procura 
era estabelecido. Sem 
pistas. Restou à PM re-

gistrar a ocorrência em meio a uns pou-
cos fl ashes que caíam sobre o achado. "Ei, 
menino, repete isso aí que você fez com a 
cabeça e olha pra cá, por favor... Não com 
a sua, com o crânio aí".

A PM tomou as rédeas e se encarregou 
de levar os ossos ao IML (Instituto Médico 
Legal) de Cascavel, que tentaria alguma 
identifi cação. Uma nota rendeu a um úni-
co jornal local, e aos meninos uma nova 
história para contar. Estava instalado o 
mistério que recebeu o nome de O Caso 
dos Ossos da Praça da Bíblia.

Onde foram parar os ossos encontrados 
é a menor das questões. A pergunta que 
nos sopra o vento é: de quem são os ossos 
encontrados na Praça da Bíblia em 2006? 
Como foram parar lá? Quem os deixou lá? 
Por que processo passou a vítima para 
que tivesse os ossos separados e o crânio 
cortado? Onde estão os demais ossos?

O ALTALT incumbiu toda a equipe na busca 
da mais pura verdade sobre os fatos. As 
versões, entretanto, são confl itantes, e 
caberá a você, caro leitor, tirar as próprias 
conclusões. Caso conheça a história, não 
deixe de nos contar, para que possamos 
dar mais um passo na compreensão desse 
enigma que assola os cascavelenses.

O caso
dos Ossos
    da Praça
    da Bíblia

foram violados sim nos últimos anos. “Houve 
um caso de rixa de família que alguém entrou 
aqui, abriu a tampa do túmulo e deixou 
com o defunto a céu-aberto, mas de roubo 
de ossos não me lembro não”.

Outra atividade comum nos cemitérios da 
Acesc é a exumação. Famílias que pedem a 
transferência do sepulto para outra cidade. 
“Eles só podem transportar com autorização 
judicial, não é permitido transportar ossos hu-
manos por ai”. Será mesmo, além de coveiros 
desalmados pode haver um parente mais de-
salmado ainda querendo vingar-se de maneira 
póstuma do ente. Apesar de toda a simpatia 
de Duarte não saímos convencidos do cemité-
rio, há alguma coisa que ele não nos contou!

Esses casos isolados culminando no da Pra-
ça da Bíblia me convencem que há um manía-
co por ossos agindo na região. Há alguém que 
brinca com o tétrico. Quem é? Não sabemos, 
mas mais ossos podem estar por vir. Crânio e 
fêmur ou é piada ou a ironia da morte. Ficamos 
com o conselho de Duarte: “Não tenho medo 
de mortos e sim dos vivos, essa moça (repórter) 
pode estar com uma arma na bolsa e eu não 
sei. Temos que ter medo dos vivos”. Após essa bestial 

celebração, ele 
cortou o corpo 
com um facão 
em várias partes 
e colocou-as no 
carrinho de mão. 
Com ar de supe-
rioridade saiu 
empurrando o 
carrinho em di-
reção à Aveni-
da Assunção. 
Quando ele 
passava por 
um terreno 
baldio ao lado 

da praça, vi uma 
parte da perna 

cair do carrinho e 
rolar para o matagal. 

Logo o que restou do 
crânio também caiu.

A chuva lavou as evidências 
da batalha. Muito tempo de-

pois fi quei sabendo que os ossos 
foram encontrados, o fêmur e a 

cabeça partida. Foi em 2006, mas 
até hoje a polícia não encontrou expli-

cação. Toda vez que eu passava pelo lu-
gar sentia um calafrio, era como se aquela 

cruz gigante, em escultura vazada, na Praça 
da Bíblia, fosse a lápide do homem morto.

Por muito tempo tive medo de falar sobre isso, 
mas hoje a exagerada quantidade de postes que 

ocupa o local veio para esclarecer essa história, por 
trás das praças, nas madrugadas, guerreiros anônimos 

celebraram o ritual antigo.

apenas 
recoberto 
por muitos 
quilos de ter-
ra. Com o passar 
do tempo e com a 
evolução natural da 
história, ele fi cou 
exposto novamente 
e, por incrível que 
pareça, em um lu-
gar com um nome 
um tanto paradoxal: 
A Praça da Bíblia.

Foi isso que acon-
teceu. No ano de 
2006, outro crânio 
e fêmur foram en-
contrados e assim se 
nomeava o cascalo-
pithecine ou Homem 
da Bíblia. O nome foi 
sugerido pelos pró-
prios evolucionistas 
para, digamos, jogar 
na cara dos criacionis-
tas a reles teoria. ‘Se-
ria’ nomeado porque, 
na época, não foi des-
coberto como o que 
realmente era. Em 
uma manhã de sol em 

frente à praça, já usada historicamente em festas 
nórdicas pelo deus Odim e o fi lho Thor, a cabeça e 
osso foram empunhados por um garoto franzino e 
de aparência carente para nunca mais serem en-
contrados. O fotógrafo ali presente até conseguiu 
fazer algumas fotos com o garoto, mas a chegada 
da polícia pôs fi m aos divertimentos da garotada, 
que partiu empunhando o mais novo troféu e a 
mais triste derrota de nossa cidade.

Não, nunca houve um achado chamado casca-
lop... muito menos o chamado Homem da Bíblia,  
pois no único dia, divino dia, de esta descoberta 
vir a público ela foi estragada pelo descaso de 
uma população defi ciente o sufi ciente para não 
erradicar o problema dos meninos de rua.

Reza a lenda que o menino levou a caveira 
aos confi ns da Terra para que o achado não 
acabe com o mundo cristão que conhecemos. 
Hoje, durante a noite, ele caminha pela praça 
largamente iluminada contando histórias de 
viagens mil enquanto a população sente pena 
do menino cheio de entorpecentes e das histó-
rias fantásticas que ele conta.

Os jornais sempre relatam novas descober-
tas, mas desta vez o relato é sobre o elo que 
continuará perdido.

* Acadêmico de jornalismo
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Não são poucas as histórias 
que cantam a cidade hospita-
leira. Se a “tua história é bela 
e fascinante” e “o passado nos 
faz sempre reviver”, não são 
sempre os “feitos heróicos de 
um grande bandeirante” os 
mais lembrados pelos que vi-
vem aqui há mais tempo.

Quando em 2006 foi encon-
trado o resquício de uma os-
sada desconhecida, muitos 
ouvidos fi caram em pé. Será 
que os restos corrompidos do 
fado foram resultados meus? 
É certo que ninguém assume 
responsabilidade alguma em 
vias de o acontecido estar por 
expirar, mas ainda é mais facil-
mente demonstrado que a algo 
estranho se deve o achado.

Por inspirações mil e con-
versas rasteiras numa roda 
de chimarrão, algumas possi-
bilidades surgiram. De todas 
as armações e amarrações 
realizáveis, a maioria tentou 
desviar o foco de algo que cha-
mou a atenção na conversa de 
muitos outros. O depoimento 
de um senhor que prefere não 
se identifi car levantou a pulga 
que naturalmente já freqüenta 
as costas das nossas orelhas: 
“Podem falar de violação de 
túmulos, estudo pra faculdade 
e até desses rituais estranhos. 
Todo mundo fala de muita coi-
sa, né. Eu acho que é tudo pra 
desviar do verdadeiro culpa-
do... ou dos culpados... Eu só 
gostaria de saber uma coisa. 

Dessa vez foi diferente. Antes tivesse 
sido como sempre foi. Por essas som-
bras nubladas o sentido da eternidade 
se faz perceber na dor de um tempo 
que não passa. É desse ar que preen-
che as sombras e da imobilidade que 
eu quis fugir. A imagem evocada dos 
que deram os próprios crânios para a 
construção desse altar monstruoso 
subtraiu até mesmo das sombras a 
possibilidade de alguma vida. É as-
sim aqui em Kutna Hora, a cidade 
tcheca esquecida cujo assombro 
concretiza-se nessas paredes de-
coradas com os vestígios ósseos 
do silêncio. Como não desejar a 
fuga do absurdo tornado pátria? 
O território das lamentações anô-
nimas: a Capela do Ossuário de 
Sedlec. Esse foi o último e derra-
deiro brilho captado por minhas 
órbitas. O instante e a imagem 
que precederam minha que-
da. O mistério também ainda 
presente no frio indigitado em 
meus dedos depois de tocar 
o centro do altar. Tudo aqui 
é construído com os signos 
da presença do fi m – o ho-
rizonte elástico que a tudo 
abarca –. Bem me avisaram 
dos riscos que eu corria ao 
localizar o único exemplar 
que dentre todos os outros 
era o único que havia so-
frido uma craniotomia. Eu 
o encontrei e, ao tocá-lo, 
eis que hoje se cumpre a 
desconfi ança dos olhos 
da reprovação. A relí-
quia da morte anônima 
desaparece do ossuário 
e a falta dele agora me 
coloca imediatamen-
te como o suspeito 
da heresia que atrai 

Antecipo o meu veredicto: 
é evidente a existência de 
uma instituição secreta de 
atuação no Paraná, que tem 
realizado pesquisas ilegais 
com corpos humanos ou bus-
cado comercializar ossos legíti-
mos na Internet em sites como o 
Mercado Livre. Vejamos os fatos 
que corroboram tal conclusão. 

No dia 8 de agosto deste ano, 
uma denúncia anônima levou po-
liciais militares a encontrar dois 
crânios humanos em uma caçam-
ba de lixo, próximo ao Cemitério 
São Pedro, no centro de Londrina. 
Os crânios foram serrados e as man-
díbulas estavam separadas, fatos 
que associados à localização de nú-
meros e fi ta crepe nos ossos levanta-
ram a suspeita de que foram utilizados 
em pesquisa científi ca. Suspeita que re-
caiu, também, sobre os ossos encontra-
dos na Praça da Bíblia, visto que a tampa 
do crânio fora cortada da mesma forma.

O aspecto primário da minha investigação 
foi verifi car se o corte feito nos crânios encon-
trados é, de fato, característico da pesquisa 
craniológica. A suspeita procedeu. A pesquisa 
sobre a Anatomia Topográfi ca da Cabeça, rea-
lizada pelo professor doutor Mauro Fonttelles, 
do Centro de Ciências Biológicas da Universida-
de Federal do Pará, contém imagens de cortes 
cranianos correspondentes aos mesmos encon-
trados em Cascavel e em Londrina. Tal constata-
ção elimina a possibilidade de que tenha sido uma 
fratura violenta conseqüente de acidente.

O corte possibilita a retirada da chamada calota 
craniana, porção arredondada do crânio que reveste 
o cérebro. A retirada da calota, de acordo com um pro-
fessor da Unioeste, permite a visualização de detalhes 
internos da parte inferior, tais quais as cavidades deno-
minadas fossa anterior, média e posterior.

Esse contexto torna plausível a existência de um cri-
minoso, de um assassino em série com conhecimentos 

Preferiu
não se

identificarCraniotomia

Ossaria

(por 
Julliane Brita
CASCAVEL | PR

(por 
Silvio Demétrio*
CASCAVEL | PR

(por Anderson
Antikievicz Costa
CASCAVEL | PR

toda a guarda desses do-
mínios. Sinto o som aba-
fado do assoalho oco que 
canta por debaixo de uma 
centopéia de guardas que 
vai me levar. Pelo menos 
algo escapou – a certeza 
disso é a única promessa 
na qual me agarro –. Espe-
ro. Finalmente vou ser leva-
do. Imagino como a profecia 
se cumpriu e todos os sacrifí-
cios que ela signifi cou. “Sob 
o crânio seccionado a mão 
daquele cujo nome se reco-
nhece por apenas uma letra 
executará o toque interditado. 
Dessa transgressão o que até 
então era imaginado passará 
à concretude na forma de um 
enigma lançado sobre a sagra-
da escritura jamais lida com 
os olhos”. Então a centopéia de 
guardas do castelo já se aproxi-
ma. Mais ainda. “Senhor K?!”

“Assim o personagem lançou 
da fi cção um gesto em busca de 
uma fuga para o concreto – um 
crânio e um fêmur converteram-
se imediatamente no mais abso-
luto enigma plantado por debaixo 
de uma folha rota de jornal que 
pulsava viva de vento na praça da 
cidade cujo nome ostenta presas 
venenosas. No local onde o signo 
da profecia que assinala o fi m da 
fi cção se fez presente, uma Bíblia 
em braile e o silêncio do sentido que 
não abdica de lavrar mistérios”.

* Doutor pela ECA (Escola de Comunicação e Artes) da 
USP, professor de jornalismo em instituições da região 
Oeste do Estado e jornalista da Gazeta do Paraná

Como é que iam violar o túmulo de 
alguém que nunca foi enterrado? 
Aliás, naquela época, ninguém se 
importava muito com essa coisa 
toda de ter um cantinho na terra 
sagrada, ainda mais quando se tra-
tava de alguém que supostamente 
ou ofi cialmente nem teria morrido. 
Pelo menos não pelas mãos de 
quem matou, né”.

Depois de ter falado demais, o se-
nhor, que tratou de dizer que não era 
pioneiro, mas que viu viver muitos 
deles, achou melhor deixar por isso 
mesmo. “Só digo mais uma palavra: 
jagunço. Se vocês forem espertos, já 
sabem do que eu tô falando”.

Por preferência de não ser esperto 
em alguns assuntos, continuamos 
nossas buscas. Outro depoimento 
que não deixou por menos nossa 
curiosidade e receio foi de uma se-
nhora. Ela também preferiu não di-
zer quem era. Por medo. “Mas vocês 
tão gravando? Porque eu não digo 
se tiver gravando”. Depois de acal-
mada quanto à produção de pro-
vas, desabafou. “Tinha histórias de 
um médico muito conhecido daqui, 
que eu não vou dizer o nome por ser 
muito conhecido mesmo, bem nos 
primórdios de Cascavel, que fazia 
uns estudos nas pessoas. Diziam 
que ele tentava curar cérebro, não é 
mesmo? Não foi um nem dois que 
encontraram sem o tampão da ca-
beça. Ele era inspirado nuns estudos 
que se cortasse o cérebro no meio 
fazia que os problemas da cabeça 
voltavam ao normal. Depois não sei, 
acho que não dava certo, não é mes-
mo? Aí falavam que era jagunçada 
dos grandes. Mas, se disserem, não 
fui eu que contei, não é mesmo?”.

Outros depoimentos sobre a os-
sada foram colhidos, mas todos ti-
nham mais ou menos as mesmas 
pistas. Quando as bocas fecham e 
os olhares negam, há histórias mal 
contadas. Talvez bem escondidas, 
e você é o único que pode decidir 
por qual lado quer olhar.

anatômicos, que tem recortado as vítimas por motivos 
até o momento desconhecidos. Porém, a inexistência 
de perfi s semelhantes nos autos policiais locais e a 
incongruência na relação dos vestígios permitem o 
descarte dessa possibilidade.

Outro professor da Unioeste explicou ao ALTALT que as 
instituições que utilizam cadáveres e esqueletos para 
pesquisa necessitam de uma autorização especial. 
"É um processo extremamente burocrático e sem 
brechas", sendo que também o descarte é rigida-
mente controlado. “Não teria porque a universida-
de fazer isso. É arrumar um problema inexistente. 
Os métodos legais são viáveis e adequados”.

A possibilidade de que seja alguém com o in-
tuito de prejudicar alguma organização educa-
cional foi descartada diante do fato de que os 
cursos de medicina de Londrina e Cascavel 
são de instituições diferentes.

A versão cujas arestas são as mais visí-
veis, e não surreal, é entendermos que 
existe uma instituição secreta que tra-
balha com a pesquisa científi ca com 
corpos humanos.  As questões são: os 
ossos encontrados são fruto do descui-
do de tal organização? Seria a neces-
sidade de livrar-se de provas diante 
de certa ruptura do sistema? Seria 
algum membro de tal confraria a 
tentar chamar atenção das autori-
dades, portanto, um desertor das 
atividades realizadas?

Outras questões podemos re-
tirar de um livro improvável: O 
Futuro da Humanidade, livro 
de auto-ajuda em forma de 
romance escrito por Augusto 
Cury. Parte da discussão so-

bre a identidade dos corpos utilizados 
para pesquisa nos cursos de medicina: 
de quem são os ossos encontrados? 
Seriam de indigentes? Criminosos? Au-
toridades? Políticos? Talvez cidadãos 
comuns seqüestrados.

Levantei ainda a hipótese que seriam 
ossos para comercialização por meio 
dessa instituição secreta. Em uma bre-
ve pesquisa em laboratórios e empre-
sas especializadas, verifi ca-se que há 
um forte giro comercial de crânios a 
preços que variam de R$ 25, no caso de 
fabricação em plástico (produto.merca-
dolivre.com.br/MLB-79536341-_JM), a 
R$ 250, quando fabricado em resina e 
mais detalhado (www.grx.com.br/Mais-
Produto.asp?Produto=130).

Vejamos uma notícia que rodou o mundo 
em agosto de 2007: "O fenômeno de exu-
mação sistemática de ossadas humanas 
em Niassa, província de Moçambique, 
para posterior comercialização no vizi-
nho Malawi, está a merecer uma especial 
atenção das autoridades policiais, que 
desenvolvem um esforço suplementar 
com vista ao seu combate. Os fi ns para os 

quais os ossos são vendidos ainda continuam 
um mistério, especulando-se apenas que se 
destinam a atos de bruxaria".

Ou seja, é possível, considerarmos a exis-
tência de um mercado paralelo, movido por 
tal organização, no qual ossos humanos legí-
timos são vendidos, cotados a elevados valo-
res, cujos compradores podem estar inseri-
dos em outros movimentos desconhecidos, 
um comércio underground de partes huma-
nas. Esses ossos encontrados, assim, seriam 
apenas produtos gastos descartados para a 
compra de novos. Ou, por parte da empresa, 
uma forma de divulgação do serviço, cuja 
técnica será entendida pelos que respondem 
à mesma estratagema.

É evidente que uma solução para o misté-
rio ainda está distante. É importante fi car 
atento a fatos que possam em paralelos ou 
tangências encaminhar para a lucidez des-
te macabro enigma.

Foto de 2006, 
tirada no dia 
em que foram 
e n c o n t r a d o s 
os ossos
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MALHAÇÃO 
SEGUNDA - Débora diz a Luana que vai 
se vingar. Joaquim fl agra Félix saindo 
de uma imobiliária e pergunta o que 
ela está tramando contra Rita. Félix fi ca 
afl ito ao ver Rita checando os extratos 
bancários. Débora confessa a Gustavo 
que ainda é apaixonada por ele. 

TERÇA - No extrato bancário de Rita 
não aparece o desvio de Félix. Félix 
guarda a procuração em um escon-
derijo atrás dos livros. Débora tenta 
seduzir Gustavo. Luana vê através das 
câmeras. Gustavo não resiste e beija 
Débora. Luana se irrita ao ver o beijo. 

QUARTA - Luana resolve se vingar 
de Débora. Tony pede a Peralta para 
ser apresentado às bailarinas, para 
não revelar a verdade para Mikhail. 
Luana se recusa a cantar com a ban-
da. Débora afi rma para Yasmin que 
Gustavo fi cará com ela. 

QUINTA - Félix demite a empre-
gada por ter, sem querer, 
descoberto o fundo falso 
de seu esconderijo. Luana 
pula o muro do colégio para 
ir à piscina. Peralta resolve 
acabar com a farsa. Luana 
provoca uma discussão 
com Débora. Luana e Dé-
bora caem na piscina. 

SEXTA - Gustavo e Bodão 
contêm Luana e Débora. 
Débora conta a Angelina 
que Gustavo está com 
duas garotas ao mesmo 
tempo. Angelina pede ex-
plicações a Gustavo so-
bre a  confusão com Dé-
bora e Luana. Gustavo se 
declara para Angelina.

SÁBADO - Não há exibição

CIRANDA DE PEDRA
SEGUNDA - Laura diz que metade 
dos bens de Natércio pertence a 
ela. Afonso encontra uma fi cha 
com dados de Rita.Elzinha convida 
Cícero/Menelau para almoçar no 
Tênis Clube. Laura pede a Rogério 
que seja seu advogado no proces-
so de desquite. 

TERÇA - Natércio é avisado por um 
documento judicial que Laura en-
trou com o processo de desquite. 
Afonso repreende Bruna por visitá-
lo no escritório sem o avisar. Mirna 
se insinua para Afonso na porta do 
cinema. Bruna fi ca enciumada.

QUARTA - Afonso diz que Bruna 
deve respeitá-lo como marido. Lau-
ra vê a discussão. Laura é informa-
da por um documento judicial de 
que Natércio quer interditá-la por 
insanidade. Margarida tosse mui-
to. Elzinha diz a Virgínia que acha 
que Margarida vai morrer.

QUINTA - Margarida tosse sangue. 
Lindalva descobre que Menelau é 
Cícero. Natércio se irrita com o rela-
tório que Afonso está fazendo sobre 
o dono da lanchonete. Frau Herta 
diz a Afonso que ele deve encontrar 
a fi ta o quanto antes para poder re-
conquistar a confi ança de Natércio. 

SEXTA - Letícia dá uma pulseira de 
Julieta a Daniel e pede que entregue 
a Laura como símbolo de paz. Bruna 
pega a fi ta número sete no guarda-
roupa. Virgínia chama Daniel de pa-
pai.  Ferdinando vê Cícero/Menelau 
e Franzé saindo do galpão e espalha 
querosene pelo galpão.

SÁBADO - Bruna entrega a fi ta nú-
mero sete a Afonso. Ferdinando 
deixa Cícero/Menelau desacorda-
do no galpão em chamas. Afonso 
entrega a fi ta a Natércio. Laura vai 
para casa acertar as contas com 
Natércio. Frau Herta esconde a se-
ringa ao ver Laura entrar.

TRÊS IRMÃS 
SEGUNDA - Gregg surfa em Bali. 
Natália conta a Pedro Henrique que 
está grávida. Galvão diz a Xande 
que ele deve esquecer o casamento 
com Suzana, que ouve tudo. Alma vê 
Robinho com outra mulher. Waldete 
chega a Caramirim.

TERÇA - Suzana sai correndo da pei-
xaria e Xande vai atrás. Duda conta 
para Alma que Vidigal é seu tutor 
e que quer roubar a sua herança. 
Lucas e Rafi nha fi cam arrasados 
com a morte de Tereza. Waldete diz 
a Pacífi co que veio para a cidade 
para conhecer Gibo. 

QUARTA - Violeta insiste que Virgínia 
venda a farmácia. Augusto surge no 
quarto de Virgínia e diz que sempre 
a amou. Duda se assusta ao ver nas 
manchetes a notícia de seu seqües-
tro. Waldete se apresenta a Gibo. 
Suzana e Dora perguntam a Alcides 
sobre o estado da mãe.

QUINTA - Alcides diz que talvez Vir-
gínia tenha tido uma emoção muito 
forte. Alma diz que agora Duda vai se 
chamar Carlinhos. Dora descobre um 
lenço de Violeta na casa de Virgínia. 
Waldete ameaça contar fatos do pas-
sado de Violeta, se ela não contratá-
la como governanta.

SEXTA - Violeta contrata Waldete. Au-
gusto diz que Virgínia terá que sobre-
viver ao AVC para cuidar das fi lhas. 
Marquinho se afoga. Neidinha conta 
a Paulinho que Alfredão provocou 
Marquinho para cair na água. Suzana 
chama Xande de Eros.

SÁBADO - Suzana diz que leu em 
uma revista sobre o deus do amor e 
por isso chamou Xande de Eros. Uma 
presidiária e uma ambulante dão as 
melhores referências de Waldete 
pelo telefone para Glauco. Susana 
diz a Dora que está hipnotizada pela 
foto de Eros na revista.  

A FAVORITA 
SEGUNDA - Halley tenta se livrar dos 
capangas contratados por Flora. Do-
natela sente falta de Zé Bob. Aleph 
entra em contato com Zé Bob e suge-
re que ele procure Pepe para saber 
mais informações sobre a Blue Dia-
mond. Dodi aborda Cilene.

TERÇA - Dodi coloca Cilene em seu 
carro. Flora revela a Silveirinha que 
Marcelo rompeu com ela, pois desco-
briu seu caso com Dodi e desconfi ou 
da paternidade de Lara. Donatela re-
vela a Elias que Rosana morreu em 
um incêndio na prisão. 

QUARTA - Zé Bob pergunta a Pepe 
se ele tem algo a ver com o tráfi co 
de armas. Flora revela a Cilene que 
Halley é fi lho de Donatela e Marcelo 
e que Lara é sua fi lha com Dodi.  Ci-
lene diz a Halley que sumiu porque 
saiu com uma pessoa. 

QUINTA - Camila sente o apartamen-
to tremer. Um vizinho avisa que o 
prédio vai desabar. Zé Bob fura o 
cordão de isolamento e corre para 
salvar Camila e Dulce. Halley pede 
demissão. Pepe conta a Donatela 
que Zé Bob está investigando o caso 
do tráfi co de armas. 

SEXTA - Lara se convence da simpa-
tia de Gonçalo por Halley e concorda 
que ele trabalhe na empresa. Gon-
çalo pede a Flora que mostre a em-
presa para Halley. Flora se insinua 
sutilmente para Halley. Donatela se 
incomoda ao ver Lara e Flora brin-
dando na festa.

SÁBADO - Lara conta a Flora que fi -
cou confusa ao ver Cassiano. Augus-
to César se enterra em um buraco 
no sítio. Donatela se aproxima de 
Flora e Zé Bob na pista de dança. 
Donatela empurra Flora de uma 
escada. Halley procura Silveirinha e 
se surpreende ao encontrar Flora no 
apartamento do pai.

OS MUTANTES 
SEGUNDA - Samira pega a espada e 
parte para cima de Marcelo. Samira 
resolve atacar os bebês e avisa que 
dessa vez ninguém irá impedi-la. 
Marcelo joga uma pedra na cabeça 
de Samira, que desmaia. O Rei e a 
Rainha de Agarta comemoram a vitó-
ria do Príncipe e dos bebês. 

TERÇA - Juli olha no monitor a imagem 
de Samira desacordada no subter-
râneo. Ela vê uma aranha gigante se 
aproximando de Samira e sai para ten-
tar salvá-la. O Rei pede para Luciano 
providenciar a nave da luz e acompa-
nhar Maria ao encontro de Marcelo. 

QUARTA - Nati vai morder Valente, mas 
ele consegue segurá-la. Draco, Meta-
morfo e Telê fazem uma armadilha para 
esperar o Depecom e pegar Fredo e Er-
nesto. Eles atacam meninas na praia 
e põem fogo em barracas no camping. 
Bram e Drácula amarram Teófi lo. 

QUINTA - Ana Luz, Pepe e Janete vêem 
naves no céu. A Rainha Formiga e o 
Formigão conduzem os homens-for-
miga em direção à Agarta. Luciano 
avisa que os homens-formiga estão 
planejando invadir Agarta. As naves 
alienígenas fi cam cada vez mais pró-
ximas de Ana, Pepe e Janete. 

SEXTA - Juli e Gór brindam à destrui-
ção de Agarta. Zulu algema Toni e 
Aristóteles pede resgate. O Rei ordena 
que Luciano reúna todos os guerreiros 
para tentar deter o exército de ho-
mens-formiga. Maria, Marcelo e Noé 
se colocam a disposição para ajudar. 

SÁBADO - Ana, Pepe e Janete são al-
gemados pelos reptilianos. Formigão 
avisa à Rainha Formiga que o povo de 
Agarta irá ao encontro deles. A Rai-
nha Formiga diz que o plano não era 
este e começa a desconfi ar que Juli 
armou uma armadilha. 

ÁGUA NA BOCA
SEGUNDA - Maria se lembra de seu 
pai e se emociona. Mari improvisa 
uma pista de dança e acaba expul-
sando todos os clientes do Baião de 
Dois. Dani escolhe a lingeries para 
surpreender Alex. Miquelina chega 
em casa furiosa. 

TERÇA - Renée e Zeca se encon-
tram. Ele tira fotos deles com uma 
máquina especial. Alex deixa Dani 
sozinha em casa. Miquelina manda 
Severino embora de casa. Na clíni-
ca, Dra. Cláudia explica para Luca 
que os exames confi rmaram a do-
ença de Alzheimer em Maria.

QUARTA - A médica explica para 
Luca que Maria vai perder a me-
mória. Érika diz a Luca que Dani 
os convidou para saírem com Alex 
e ela. No hospital, Akemi, Keiko e 
Carlo ouvem o coração do bebê. 
Remi tira foto da aura de Duni com 
a máquina especial. 

QUINTA - Raí diz a Mari que não acei-
ta a separação dos pais. Philippe 
convida a empresária Kátia Fonta-
na, dona da futura fábrica do Paris 
para jantar. Raí pergunta a Severi-
no porque ele decidiu abandonar a 
família. Érika diz a Dani que Luca 
aceitou sair com o Alex e ela. 

SEXTA - Severino diz para Raí que 
não abandonou a família. Ele aten-
de aos clientes do Nonna Mia aos 
prantos. Jean-Paul quer saber sobre 
Keiko, mas Kim desconversa. Phili-
ppe pede que Alex encubra o jantar 
com a empresária Kátia Fontana. 

SÁBADO - Não há exibição.

Terra de Sonhos
(In América)

Jim Sheridan

Samantha Morton, Paddy

Considine, Djimon Hounsou

Seleção oficial (Oscar, Edim-

burgo, Sundance e Toronto)

105 min.

EUA, 2002. Cor.

Aterciopelados

El Dorado

Rock Latino

1995

Indicado por:

Vander Colombo

O casal irlandês Johnny (Paddy 

Considine) e Sarah (Samantha 

Morton) muda-se para Nova 

Iorque com as fi lhas Christy e 

Ariel (as irmãs Sarah e Emma 

Bolger). Querem recomeçar a 

vida após perderem o fi lho mais 

novo. Esse recomeço, entretan-

to, não é dos mais fáceis, seja 

nas difi culdades da inserção so-

cial, pelos fantasmas do passa-

do, da lembrança, dos segredos, 

seja no próprio cenário – Nova 

Iorque é retratada como uma 

cidade imersa no caos, que ofe-

rece apenas incertezas, nem 

amor, nem esperança –.

Os pequenos dramas familia-

res associados ao trato humano 

dado a cada personagem, nos 

apresentados pelos olhos inocen-

tes e cativantes das crianças, tor-

nam Terra de Sonhos uma obra 

ímpar dentre as que tratam de 

alguma forma do american way 
of life. Há resquícios na história 

da própria vida do diretor irlan-

dês Jim Sheridan, aliás, o roteiro 

foi escrito por ele e pelas fi lhas.

Sheridam estreou bem em 

longas-metragens com Meu Pé 
Esquerdo, em 1989, com o qual 

somou uma série de indicações 

e prêmios. Em 1993, com Em 
Nome do Pai, abriu as portas 

rumos ao patamar de um dos 

melhores diretores europeus da 

atualidade. Terra dos Sonhos é 

um filme família bem acima da 

média, que foi a grande surpre-

sa no Brasil em 2003, se dando 

muito bem com os amantes do 

drama e do romance.

Imperdoável
      Potável
   Legalzinho

  Potável
Discutível
    Desnecessário

Discordo totalmente de qualquer opinião 
que corrobore os prêmios ganhos por Atercio-
pelados, por mais que haja diversos deles, in-
clusive Grammy Latino, para serem friccionados 
contra minha face de deboche. O segundo disco 
da banda, El Dorado, de 1994, não trouxe nada de 
intrigante que estimulasse uma vontade remota de 
ouvir os seguintes. Deste disco foi que a banda, for-
mada por dois lunáticos experimentadores de ritmo, 
começou a ganhar terreno internacional. Da Colômbia 
partiram para além-mar e também para os Estados Uni-
dos, sendo reconhecidos pela revista Time como a terceira 
melhor banda do mundo. Exageros à parte, vejam os fatos.

Das 16 faixas do CD, audíveis são poucas. Puxa vida, vai 
cantar mal assim lá na Colômbia! A voz de Andrea, a voca-
lista, parece mais uma rasura no disco. A tentativa frustrada 
de misturar ritmos diferentes, o rock e a música folclórica da 
Colômbia, irrita qualquer ouvido. “A música de Aterciopelados 
é considerada um caldeirão cultural que segue um caminho de 
exploração pessoal, busca de identidade e som próprio”, des-
crição sobre a banda na página Wikipédia em espanhol. Longo 
caminho, caldeirão nada homogêneo.

Destaco apenas cinco faixas. Bolero Falaz é uma, foi o primeiro 
sucesso internacional da banda: dedilhados deliciosos de violão, 
tornando-se balada logo no início. “Procura em meus bolsos provas 
de outro amor/ cabelos na aba, este sorriso me entrega/ lábios na 
camisa, meu álibi está por um triz/ estou em evidência, enganar 
tem lá sua ciência”. Para continuar, Pilas, a faixa 10, arrebenta com 
um rock de primeira qualidade, destoante do restante do disco. Tam-
bém destaco Colômbia Conexion com um ritmo envolvente e letra 
que exalta o país, muito boa para ser ouvida.

Para ninar há uma música mais lenta. Las Cosas de la Vida, a nona 
faixa. Um ritmo calmo que parece levar o ouvinte a fl utuar pelos rios 
amazônicos da Colômbia. Para mexer com os quadris, Candela, a 
terceira, um furacão de percussão emergindo toda a vulgaridade 
(entenda-se sensualidade) latina da dança. Minha aprovação está 

em 30%, pois é esse o percentual de faixas boas da obra. E 
não me venham esfregar na face os dois Grammy, 

mesmo assim, continuo achando des-
merecedores. 

Rock + música latina 
+ reggae + vocal feminino + 

pop + pop latino + metal + punk + altos 
e baixos + aceleração e lentidão + Colômbia + 

folk colombiano + algumas críticas positivas + muitas 
críticas negativas + Grammy Latino por melhor álbum de 
música alternativa + língua espanhola = Aterciopelados.

Diante da equação acima, uns podem fazer careta e ou-
tros podem fi car interessados. Eu, entretanto, não chegaria 
a nenhuma conclusão. Só digo uma coisa: ouça antes de 
dizer. Para os que classifi cam rock em coisas do tipo ‘rock 
inglês’ ou ‘rock espanhol’, talvez só mais uma banda. Aos 
mais tradicionalistas, muita farinha num só angu. A mim, 
nem lá nem cá – ou melhor, admiradora da diversidade –, 
mais um produto globalizado, ou seja, contato com o que 
vem de fora e uma tentativa de manter (criar?) raízes.

Olha, isso não é nem ruim, mas devo dizer que chateou 
tentar ouvir El Dorado inteiro da primeira vez. Agradeci por 
ter sido interrompida na primeira tentativa, e o que mais 
me incomodou foi verifi car que depois do que parecia ser 
uma eternidade ouvindo o CD eu não passara das dez pri-
meiras músicas – são 16 ao todo –. OK, um pouco mais de 
persistência, por favor. Respirei fundo e lá fui eu.

De verdade, depois de umas quatro vezes, a primeira música 
(Florecita Rockera) já não parecia chata... era intragável! Muito 
“mamãe, quero fazer rock” pro meu gosto. E tudo vai meio que 
nesse declínio de insatisfação até chegar à quarta canção, 
Bolero Falaz. Um doce de começo, que, aliás, engana mes-
mo, como indica o título. Muito fácil acompanhar a músi-
ca, um bom ritmo. Opa, as coisas melhoraram! Foi o que 
me levou a pensar o início da próxima música, No Futuro. 
Um bom violão no começo enganou bem para depois se 
superar como a pior música do CD. Não por nada, mas 
no fi m ela fi ca insuportável. Uma repetição – que, por 
sinal, faz parte de muitos trechos do CD – que me fez 
não ouvir a música inteira mais que uma vez.

Desenxabida, descobri El Dorado, a música que 
cede nome ao disco. Uma ótima marcha marcou 
o ritmo totalmente agradável aos ouvidos. Las 
cosas de la vida ainda salvou muito. Escutei 
muitas vezes e ainda pretendo voltar a ela. São 
as duas melhores músicas do disco. E só. Além 
disso, uma audível De tripas corazón e um 
bom valseado de La Estaca.

Ao fi m da equação, um resultado: das 16, 
6 boas, 2 detestáveis e outras 8 ‘falta algo’. 
Algumas boas músicas perdidas num CD 

dispensável.

N velas 
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ÁRIES 

TOURO 

GÊMEOS 

CÂNCER 

LEÃO 

VIRGEM 

Muita coisa melhorará no que diz 
respeito às fi nanças, especialmen-
te. Não descuide da saúde e evite 
precipitação nos negócios. Fluxo 
neutro para o romance.

Neste dia, você pode enfrentar pe-
quenos obstáculos. Com amigos, 
parentes, colegas e vizinhos, pode 
contorná-los. Evite atitudes agressi-
vas. Deixe de lado o ciúme. 

Dia de êxito em lugares de ensino 
de jovens e crianças. Conseguirá óti-
mos resultados em novos empreen-
dimentos, terá felicidade familiar e 
amorosa. Mente fértil e boas idéias. 

Mercúrio e o Sol em bom aspecto.
Deve, neste dia, aumentar seu mag-
netismo pessoal, o que conseguirá 
infl uenciando pessoas importantes 
para sua prosperidade profi ssional.

Oportunidades de aprimoramento 
pessoal e espiritual. Evite compro-
missos com pessoas nervosas. Me-
lhor pensar mais em você e menos 
nos outros. Não viva do passado.

Bom estado mental para novas coi-
sas. A elevação da personalidade 
será o ponto máximo do sucesso. A 
ternura tomará conta de seu cora-
ção, mesmo que diga o contrário. 

LIBRA 

ESCORPIÃO 

SAGITÁRIO 

CAPRICÓRNIO 

AQUÁRIO 

PEIXES 

Muita atividade mental hoje. Os 
meios de comunicação e os trans-
portes estão favorecidos. Evite desa-
venças na vida familiar e amorosa. 
Mantenha a calma hoje e sempre.

Período promissor. Seja otimista e 
aproveite as chances que surgirão. 
Bom momento para jogos e sor-
teios. Mantenha uma postura ra-
diante para se sentir melhor.

Dia benéfi co para cuidar de assun-
tos sociais. Aguarde boas notícias 
de parentes afastados. Você está 
em situações de expossição e não 
gostaria de fi car assim. 

Previna-se com acidentes, relacio-
nados a água e produtos químicos. 
Cuide da saúde e evite atos que afe-
tem você moralmente. Sucesso nas 
investigações e pesquisas.

Os assuntos de ordem espiritual 
estão benefi ciados. Tenha mais 
atenção, porque há indícios de que 
possa se desentender com cole-
gas de trabalho.

Ocorrências dispersivas poderão 
desviar a atenção de compromis-
sos. Fluxo excelente para o amor. Se 
o trabalho for relacionado à impren-
sa, então tudo sairá bem.

CASCAVEL 
Cascavel West SideCascavel West Side

Sala 1: Asterix Nos Jogos OlímpicosSala 1: Asterix Nos Jogos Olímpicos 
(dublado)(dublado) – comédia– sexta 14h e 
16h15; sábado, domingo e quarta 
14h20 e 16h30; segunda e terça 14h 
e 16h15; quinta 14h e 16h15.

O Sal da TerraO Sal da Terra – sexta 21h, sábado, domin-
go e quarta14h30 e 21h10; segunda e ter-
ça 14h30 e 19h; quinta 14h15 e 19h15.

Amar... Não Tem Preço (legendado)Amar... Não Tem Preço (legendado) – 
comédia – sexta 21h; sábado, domin-
go e quarta 21h15; segunda e terça 
21h; quinta 21h. 

Sala 2: Quebrando Regras (legendadoQuebrando Regras (legendado) 
– ação – sexta 14h10 e 19h; sábado, do-
mingo e quarta 14h30 e 19h15; segunda 
e terça 14h10 e 19h; quinta 14h10 e 19h.

Amar... Não Tem Preço (legendado)Amar... Não Tem Preço (legendado) – 
comédia – sexta 21h; sábado, domin-
go e quarta 21h15; segunda e terça 
21h; quinta 21h. 

Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-Batman – O Cavaleiro das Trevas (du-
blado)blado) – ação – sexta 16h e 20h50; 
sábado, domingo e quarta 16h20 e 
21h05; segunda e terça 16h e 20h50; 
quinta 16h e 20h50.

Cascavel JL ShoppingCascavel JL Shopping

Sala 1: Mais Do Que Você ImaginaSala 1: Mais Do Que Você Imagina (legen-
dado) – comédia – sexta 17h20, 19h20 e 
21h20; sábado, domingo e quarta15h20, 
17h20, 19h20 e 21h20; segunda, terça e 
quinta 17h20, 19h20 e 21h20.

Sala 2: Quebrando Regras (legendadoSala 2: Quebrando Regras (legendado) 
– ação – diariamente 19h20 e 21h30.

A Múmia – Tumba do Imperador Dragão A Múmia – Tumba do Imperador Dragão 
(legendado)(legendado) – aventura – sexta, 17h10; 
sábado, domingo e quarta 15h e 17h10; 
segunda, terça e quinta 17h10.

Sala 3: Asterix Nos Jogos OlímpicosSala 3: Asterix Nos Jogos Olímpicos (du-(du-
blado)blado) – aventura – sexta 18h40; sába-
do, domingo e quarta 14h20 e 16h40; 
segunda, terça e quinta 18h40.

Banquete de Amor (legendado)Banquete de Amor (legendado) – drama 
– sexta 21h; sábado, domingo e quarta 
19h e 21h; segunda, terça e quinta 19h.

Sala 4: Kung Fu Panda (dublado)Sala 4: Kung Fu Panda (dublado) – anima-
ção – sábado, domingo e quarta 15h.

Casamento em Dose Dupla (legenda-
do) – comédia – sexta 19h10; sábado, 
domingo e quarta 17h10; segunda, 
terça e quinta 19h10.

Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-Arquivo X – Eu Quero Acreditar (legen-

dado)dado) – fi cção – sexta 21h10; sábado, 
domingo e quarta 19h10 e 21h10; se-
gunda, terça e quinta 21h10.

CURITIBA
Park Shopping Barigüi 

Barigüi 1: Perigo em Bangkok (legen-Barigüi 1: Perigo em Bangkok (legen-
dado)dado) – ação – sexta 14h10, 16h40, 
19h05, 21h40 e 00h15; sábado 
11h45, 14h10, 16h40, 19h05, 21h40 
e 00h15; domingo 11h45, 14h10, 
16h40, 19h05 e 21h40; segunda a 
quinta 14h10, 16h40, 19h05 e 21h40. 

Barigüi 2: Hellboy II – O Exército Doura-Barigüi 2: Hellboy II – O Exército Doura-
do (legendado) do (legendado) – sexta e sábado 13h15, 
15h50, 18h25, 21h e 23h35; domingo 
a quinta 13h15, 15h50, 18h25 e 21h. 

Barigüi 3: Batman – O Cavaleiro das Barigüi 3: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado)Trevas (legendado) – ação – sexta e 
sábado 19h50 e 23h25; domingo a 
quinta 19h50.

Caçadores de Dragões (dublado) Caçadores de Dragões (dublado) – ani-
mação – diariamente 13h10 e 15h.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspense – 
diariamente 17h10.

Barigüi 4: Show de BolaBarigüi 4: Show de Bola – drama – dia-
riamente 13h05 e 15h20.

Trovão Tropical (legendado)Trovão Tropical (legendado) – comédia 
– diariamente 17h35, 19h55 e 22h15.

Barigüi 5: Ensaio Sobre a Cegueira (legen-Barigüi 5: Ensaio Sobre a Cegueira (legen-
dado)dado) – drama – sexta e sábado 13h20, 
16h, 18h30, 21h05 e 23h40; domingo a 
quinta 13h20, 16h, 18h30 e 21h05. 

Barigüi 6: Mamma Mia (legendado) Barigüi 6: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – sexta 14h40, 17h05, 
19h25, 21h45 e 00h05; sábado 
12h20, 14h40, 17h05, 19h25, 21h45 
e 00h05; domingo 12h20, 14h40, 
17h05, 19h25 e 21h45; segunda a 
quinta 14h40, 17h05, 19h25 e 21h45. 

Barigüi 7: Kung Fu Panda (dublado)Barigüi 7: Kung Fu Panda (dublado) 
– animação – sexta 14h05, sábado 
e domingo 12h e 14h05; segunda a 
quinta 14h05.

O Procurado (legendado) O Procurado (legendado) – ação – sex-
ta e sábado 16h15, 18h50, 21h25 
e 00h10; domingo a quinta 16h15, 
18h50 e 21h25. 

Barigüi 8: O Guerreiro Didi e a Ninja LiliBarigüi 8: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili 
– infantil – sexta 13h45 e 16h20; sába-
do e domingo 11h30, 13h45 e 16h20; 
segunda a quinta 13h45 e 16h20.

Zohan – O Agente Bom de Corte (le-Zohan – O Agente Bom de Corte (le-
gendado)gendado) – comédia – sexta e sába-
do 19h, 21h30 e 23h55; domingo a 
quinta 19h e 21h30. 

UCI - Shopping Estação UCI - Shopping Estação 

Estação 1: Ensaio Sobre a Cegueira (le-Estação 1: Ensaio Sobre a Cegueira (le-
gendado)gendado) – drama – diariamente 13h40, 
16h10, 18h40, 21h10 e 23h40. 

Estação 2: Chega de SaudadeEstação 2: Chega de Saudade – comé-
dia romântica – diariamente 19h40, 
21h50 e 00h.

Caçadores de Dragões (dublado)Caçadores de Dragões (dublado) – ani-
mação – diariamente 12h20, 14h10, 
16h e 17h50.

Estação 3: Trovão Tropical (legenda-Estação 3: Trovão Tropical (legenda-
do)do) – comédia – diariamente 13h20, 
15h40, 18h, 20h25 e 22h45.

Estação 4: O Procurado (legendado)Estação 4: O Procurado (legendado) – 
ação – diariamente 20h15 e 22h35.

O Nevoeiro (legendado)O Nevoeiro (legendado) – suspense – 
diariamente 12h30, 15h05 e 17h40.

Estação 5: Mamma Mia (legendado) Estação 5: Mamma Mia (legendado) 
– comédia – 13h30, 15h50, 18h10, 
20h35 e 23h10.

Estação 6: Perigo em BangkokEstação 6: Perigo em Bangkok (legen-
dado) – ação – diariamente 14h50, 
17h, 19h10, 21h20 e 23h30.

Space Chimps – Micos no Espaço (du-Space Chimps – Micos no Espaço (du-
blado)blado) – animação – diariamente 13h.

Estação 7: A Múmia – Tumba do Dra-Estação 7: A Múmia – Tumba do Dra-
gão (legendado)gão (legendado) – aventura – diaria-
mente 21h40 e 00h05.

A Múmia – Tumba do Dragão (dubla-A Múmia – Tumba do Dragão (dubla-
do)do) – aventura – diariamente 12h, 
14h25 e 19h20.

Zohan – O Agente Bom de Corte (dubla-Zohan – O Agente Bom de Corte (dubla-
do)do) – comédia – diariamente 16h50.

Estação 8: O Guerreiro Didi e a Ninja LiliEstação 8: O Guerreiro Didi e a Ninja Lili – 
infantil – diariamente 14h45 e 16h45.

O Grande Dave (dublado)O Grande Dave (dublado) – comédia – 
diariamente 18h50, 20h50 e 22h55.

Star Wars – The Clone Wars (dublado)Star Wars – The Clone Wars (dublado) 
– animação – diariamente 12h40.

Estação 9: Batman – O Cavaleiro das Estação 9: Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (dublado)Trevas (dublado) – ação – 12h10, 
15h15 e 18h20.

O Reino Proibido (legendado)O Reino Proibido (legendado) – ação – 
diariamente 21h30 e 23h50.

Estação 10: Hellboy II – O Exercito Estação 10: Hellboy II – O Exercito 
Dourado (legendado)Dourado (legendado) – ação – diaria-
mente 15h, 17h30, 20h e 22h30.

Kung Fu Panda (dublado)Kung Fu Panda (dublado) – animação 
– diariamente 13h.

FOZ DO IGUAÇUFOZ DO IGUAÇU 
Cine Boulevard  Cine Boulevard  

Sala 1: O Nevoeiro (legendado)Sala 1: O Nevoeiro (legendado) – sus-

pense – sábado 22h15; domingo a 
quinta 20h e 22h30.

Sala 2: Irina Palm (legendado)Sala 2: Irina Palm (legendado) – comédia 
– sexta 19h15 e 21h30; sábado 19h45; 
domingo a quinta 19h15 e 21h30. 

Sala 3: Quebrando Regras (legenda-Sala 3: Quebrando Regras (legenda-
do)do) – ação – sexta 19h45 e 22h15; 
sábado 17h15; domingo a quinta 
19h45 e 22h15.

Sala 4: O Reino Proibido (dublado) Sala 4: O Reino Proibido (dublado) – 
aventura – sexta 19h30 e 21h45; sá-
bado e domingo 17h, 19h30 e 21h45; 
segunda a quinta 19h30 e 21h45.

Cineplex  Cineplex  

Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-Sala 1: A Múmia – Tumba do Impe-
rador Dragão (legendado)rador Dragão (legendado) – aventura 
– diariamente 21h50.

Maratona do Amor (legendado) Maratona do Amor (legendado) – co-
média – diariamente 17h30 e 19h45.

Sala 2: O Grande Dave (dublado)Sala 2: O Grande Dave (dublado) – co-
média – diariamente 18h, 10h e 22h.

Batman – O Cavaleiro das Trevas (legen-Batman – O Cavaleiro das Trevas (legen-
dado)dado) – ação – sábado e domingo 15h.

Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Cor-Sala 3: Zohan – O Agente Bom de Cor-
te (legendado) te (legendado) – comédia – sábado e 
domingo 14h40, 17h, 19h15 e 21h30; 
segunda a quinta 17h, 19h15 e 21h30.

Sala 4: O Procurado (legendado)Sala 4: O Procurado (legendado) 
– ação – sábado e domingo 15h, 
17h15, 19h30 e 21h40; segunda a 
quinta 17h15, 19h30 e 21h40.

TOLEDO
Cine Panambi Cine Panambi 

Sala 1: A Ilha da Imagina-Sala 1: A Ilha da Imagina-
ção (dublado)ção (dublado) – aventura – 
diariamente 16h30.

A Múmia – Tumba do Im-A Múmia – Tumba do Im-
perador Dragão (legenda-perador Dragão (legenda-
do)do) – aventura – diaria-
mente 19h30.

Arquivo X – Eu Quero Acre-Arquivo X – Eu Quero Acre-
ditar (legendado)ditar (legendado) – fi cção 
– diariamente 21h30.

Sala 2: Star Wars – The Sala 2: Star Wars – The 
Clone Wars (dublado)Clone Wars (dublado) – 
animação – sexta 19h; 
sábado, domingo e quarta 
16h e 19h; segunda, terça 
e quinta 19h.

Batman – O Cavaleiro das Batman – O Cavaleiro das 
Trevas (legendado) Trevas (legendado) – ação 
– diariamente 20h40.

H róscopo Cin ma

do homem numa socieda-
de reifi cada. Mas o fi lme 

não é espatifado – um fi lme 
espatifado correria o risco de 

não poder representar mundo 
nenhum por carecer de signifi cação. 
A crítica de orientação sociológica não 
consegue explicar como uma obra não 
espatifada representa um mundo es-
patifado. Tem mais: só o Cidadão Kane 
não é espatifado, como, atrás de suas 
aparências, ele opta por uma narração 
tradicional, bastante respeitosa da crono-
logia, vinculada a um personagem central 
individualizado etc. esta crítica não conse-
gue dizer se, por acaso, a obra que aparente-
mente expressa a fragmentação do homem 
e a reifi cação da sociedade, no fundo não 
contradiz, ou mesmo não nega, ao nível da 
sua organização esta mesma fragmentação. 
A crítica de orientação sociológica consegue 
dizer: ‘Kane é um homem de ação’, mas não 
consegue dizer: ‘Kane é um personagem’”.

Tendo em vista tal perspectiva e aproximando uma ou-
tra leitura, temos que a função do cinema para o teórico 
Christian Metz é fornecer materiais para o estudo científi -
co dele, pois, sendo o cinema um fato, “coloca problemas 
para a psicologia da percepção e do conhecimento, para a 
sociologia dos públicos, para a semiologia geral” e apresen-
ta contornos e estruturas estáveis que devem ser apreendi-
dos diretamente pela lingüística e antropologia. Segundo ele, 
uma produção cinematográfi ca pode tratar de assuntos irre-
alistas ou realistas, sendo que nenhum nega a matriz criativa 
na “verdade cotidiana” e empenham, na receptividade, a par-
ticipação do espectador. O “indício de realidade” em qualquer 

destas manifestações se dá pelo “ser aqui”, repetindo-se e 
re-acontecendo diante dos olhos. O movimento, portanto 

que é atual, faz com que o fi lme seja a 
impressão de algo que é. 

Essa dife-
rencia-

ção, conforme mostrada pelo autor, é funda-
mental para a abordagem do cinema em 
totalidade, pois quando o fi lme é tomado ape-
nas pelo aspecto da narrativa a irrealidade da 
imagem é tomada em detrimento da realida-
de do movimento mecânico, limitando mui-
tas das apreensões sobre o objeto apenas 
à instância do conteúdo. Dessa forma, o 
cinema está fadado assim como a literatu-
ra, que também empreende a atividade a 
partir de impressões do mundo e de parte 
da grande cadeia de signos que é a língua, 
à conotação de natureza simbólica que 
não consiste por sua vez “forçosamente 
numa relação de analogia perceptiva”. 
Em outras palavras, a denotação, se-
melhança direta com a “realidade”, se 
faz naturalmente na tela enquanto a 
outra é criada pelo engenho do artista 
e do trabalho dele com as interpreta-
ções do “real”. Assim, ao passo que 
as interpretações denotativas são 
naturais por relacionarem-se dire-
tamente a um sentido nascido da 
“expressividade do mundo”, as co-
notativas são convencionais, pois 
recorrem a um código e à “expres-
sividade do homem artístico”.

O entendimento, então, da 
obra cinematográfi ca como 
uma construção lógica de 
imagens e sons que geram 
sentidos exige que as aborda-
gens analíticas dêem conta 
da idéia de que a sobrepo-
sição destes elementos de 
forma organizada é capaz 
de “produzir signifi cados”, 
expressões e sentimentos 
“reais”, devendo ser con-
siderados com minúcia 
para que se desvende o 
processo pelo qual o dis-
curso sobre a irrealidade 
confi gura-se verossímil, 
na “hipnose” consen-
tida que carrega o es-
pectador por meio de 
tomadas de câme-
ras, trilhas sono-
ras e “sons” 
i n s e r i -
d o s 

propositalmente com essa fi nalidade. 

Co-escrito e dirigido por David Lynch, O 
Homem Elefante (1980), que discorre sobre 
a história real de John Merrick, portador de 
uma deformidade física e por esse motivo 
parte do elenco de um circo londrino do fi nal 
do século 19, pode ser lido sob tal perspec-
tiva. Merrick, chamado Homem Elefante por 
possuir as tais alterações físicas, foi tutela-
do por Mr. Bytes até o fechamento do circo 
pelos direitos humanos e pela intervenção 
de Dr. Treves. Na seqüência escolhida para 
ilustrar a discussão, tem-se o relacionamen-
to da sociedade londrina com a personagem 
principal que é vítima de discriminação pela 
defi ciência física e acaba tornando-se nova-
mente uma atração, agora nos aposentos do 
hospital em que Dr. Treves trabalha.

Na seqüência, com a relação entre a postura 
de John Merrick diante dos costumes da elite 
londrina e da tentativa dele de pertencer a ela, 
percebe-se a tomada dos costumes daquela, 
antes desconhecidos por ele, e a tentativa de 
inclusão realizada por Kendal e Treves. A pre-
sença das enfermeiras, da mídia impressa e 
dos detalhes no arranjo dos porta-retratos (pri-
meiro na casa de Treves e logo nos aposentos 
de Merrick) demonstram simbolicamente, de 
um lado, o comportamento da elite diante da 
atitude de Kendal, considerada por eles um 
ponto de referência ao bom comportamento, 
e de outro a suposta participação de Merrick, 
que em cada visita ganhava uma fotografi a dos 
“afetos”. Por fi m, levando em conta que cada 
novo visitante viria o retrato dos anteriores, e lo-
gicamente a presença deles no círculo dos bons 
costumes apregoados de forma ou outra por 
Kendal, faria com que esta nova visita tivesse 
o desejo de tornar-se parte constituinte do rol, a 
partir do momento em que deixasse também o 
retrato exposto na prateleira de Merrick. 

Com isso, temos de forma clara a constitui-
ção da elite londrina, a apreensão do costume 
por Merrick na exposição dos conhecidos e o 
confronto direto com a fotografi a da mãe, a 
única que o Homem Elefante possuía anterior-
mente ao enquadramento entre o hospital e a 

mídia, o que apresenta, por fi m, a profun-
didade de tal personagem diante 

do comportamento das de-
mais e a existência enquan-

to tal, neste caso, como 
poderá ser observado 

pelo espectador, 
a partir de uma 
cena composta 
por apenas quatro 
planos distintos.

O fi lme O Homem 
Elefante será exibi-
do neste sábado, dia 
20/09, às 19h30, no 
Sesc Cineclube Silenzio. 
A entrada é gratuita.

As ciências humanas muitas vezes já se debruça-
ram sobre o cinema para compreender nuances 
do funcionamento dele. O fi zeram a partir de es-
tudos antropológicos e sociológicos sobre a pro-
dução e difusão de gêneros, símbolos, correntes 
ideológicas e a apreensão destas pelo público, 
e também sobre o homem-imagem que agora 
podia ser reproduzido para a observação, tal 
qual Nanouk l'Esquimau (1922), de Robert 
Flaherty, o Cinema-Verdade de Dziga Vertov e 
os fi lmes etnográfi cos de Jean Rouch (Jaguar, 
1967; Les Maîtres Fous, 1955), por exemplo, 
que realizam um “diálogo entre a subjetiva-
ção do sujeito e as narrativas cinematográ-
fi cas”. Entretanto, para Jean Claude Berna-
det, a sociologia “consegue falar de tudo a 
respeito de que os fi lmes falam, mas não 
consegue falar dos fi lmes”, isso porque 
se restringe à apreensão do conteúdo e 
desconsidera a construção geral dele, 
ou seja, a construção do discurso e dos 
mecanismos que são utilizados com 
essa fi nalidade, haja vista o exemplo 
apresentado pelo próprio autor: 

“O Cidadão Kane gerou far-
ta literatura que apresenta o 
fi lme como a representação 
de um ‘mundo espatifado’, 
expressão da fragmentação 

(por Laysmara
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    Machado de Assis:
        o políticoMachado de Assis pro-
jetou na produção literá-
ria – romances, contos 
e crônicas – as menta-
lidades, os embates in-
telectuais e políticos e o 
cotidiano do tempo em 
que viveu. Foi testemu-
nho da histórica transição 
política brasileira Império-
República. Um mundo de 
cortesões e abolicionistas 
liberais, escravos e es-
cravocratas. Os contem-
porâneos dele eram Rui 
Barbosa, Joaquim Nabuco, 
Zacarias de Góis, Pinheiro 
Machado e Saraiva.

Foi funcionário público de 
1873 até a morte, em 1908, 
“a 7 de dezembro de 1876, 
por decreto assinado pela 
princesa Isabel, foi efetiva-
do. Chefe de seção!” (Costa). 
A estabilidade no emprego 
contribuiu para o exercício da 
escrita sem a preocupação 
da dura sobrevivência nas re-
dações dos jornais da época.

Na crônica O parasita, pu-
blicada no Espelho em 1859, 
Machado de Assis ainda é so-
mente um redator de jornal e 
tem liberdade para expor a crí-
tica e a construção teórica de 
um mau político; “Em política, 
galga, não sei como, as esca-
das do poder, tomando uma 
opinião ao agrado das circuns-
tâncias, deixando ao paladar 
das situações, como uma verda-
deira maromba de arlequim. En-
tra no parlamento com a fronte 
levantada, votado pela fraude, e 
escolhido pelo escândalo.

Exíguo de luz intelectual, toma lá 
seu assento e trata de palpar para 
apoiar as maiorias. Não pensa mal: 
quem à boa árvore se encosta...

Alguns sobem assim; e todos os 
povos têm sentido mais ou me-
nos o peso domínio dêsses boê-
mios de ontem.

Deixá-los subir às mesas supre-
mas do festim público. Mas tenham 
cuidado na solidez das cadeiras em 
que sentarem”.  

Nos comentários da semana, a crô-
nica Carrapatos políticos, publicado no 
Diário do Rio de Janeiro em 1863, com 
o pseudônimo de Dr. Semana, Macha-
do de Assis faz uma comparação da 
sociedade dos insetos com a sociedade 
dele em que desponta o político, longe 
das instituições públicas. A crítica ainda 
é voraz a este personagem.

“O estadista, que conta mil histórias 
sem cunho de verdade, escarra pelos 
cantos, palita os dentes, mente e sorri 
com ares de confi dência, puxa o colari-
nho, passa a mão pela calva, endireita 
os óculos, fala no Peru e na colonização, 
nas persistências das províncias e nas 
demissões da alfândega, no défi cit e no 
câmbio, e nas fl ores de seu jardim e nas 
chuvas de setembro, nos burros do carro 
e na imprensa, e por fi m ronca em um 
braço de sofá: é um dos maiores carrapa-
tos da nossa sociedade.

Há milhares e milhares de outros. 
Ponham todos a mão na consciência e 
digam se não têm um tanto ou quanto 
de carrapatos.

A esses carrapatos todos, acima referidos, 
pode dar-se o nome de carrapatos políticos 
– porque são bem criados e atenciosos”.

À busca do político nos textos de Macha-
do de Assis faz-se necessária uma análise 
profunda, principalmente no fi nal da fase 
Romântica do escritor. Nessa fase já era fun-
cionário público, e, sem cometer silogismo, é 
possível perceber a partir desse período um 
aprimoramento das críticas infl uenciadas pelo 
convívio nas instituições públicas. Nos roman-
ces A Mão e a Luva, Helena e Iaiá Garcia, o po-
lítico desfi la entre os personagens, na maioria 
das vezes sendo o pivô das reviravoltas. 

Em Iaiá Garcia, em que muitos estudiosos 
vêem o ‘retrato’ de Machado de Assis em Luís 
Garcia. “Suas maneiras eram frias, modestas 

e corteses; a fi sionomia um pouco triste. 
Um observador atento podia adivinhar por 
trás daquela impassibilidade aparente ou 
contraída as ruínas de um coração desen-
ganado. Assim era; a experiência, que foi 
precoce”. O político é bem representado 
pelo personagem de Procópio Dias. Era o 
avesso de Luís Garcia; “tinha o pior mé-
rito que pode caber a um homem sem 
moral: era insinuante, afável, conversan-
do, tinha certa viveza e graça. Era bom 
parceiro de rapazes e senhoras. Para os 
primeiros, quando eles o pediam, tinha 
a anedota crespa e o estilo vil; se lhes 
repugnava isso, usava atavios diferen-
tes. Com senhoras era o mais paciente 
dos homens, o mais serviçal, o mais 
buliçoso, uma jóia”. 

No romance A Mão e a Luva, o per-
sonagem Luís Alves dá vazão ao 
político racional, as ações do perso-
nagem são regidas por cálculos nos 
mínimos detalhes, um observador 
atento e oportunista, um perfeito 
cortesão, um político em ação. Dis-
simulando o verdadeiro intento ao 
‘rival’ Jorge. Assim, Machado de 
Assis o descreve no quadro: “Jor-
ge quis sair logo; reteve-o Luís 
Alves algum tempo mais, com 
expressões de louvor habilmen-
te tecidas e mais habilmente 
encastoadas na conversação; 
e também deixando ir à feição 
do espírito dele, aceitando-lhes 
as idéias e os preconceitos, 
aplaudindo-os discretamente, 
sério, quando eles o eram ou 
pareciam ser, - chocarreiro 
quando vinham com ar da 
graça, - respondendo enfi m 
a todos os gestos e meneios 
do outro, como faz o espe-
lho por ofi cio e obrigação: 
- toda a arte em suma de 
tratar os homens, de os 
atrair e de os namorar, que 
ele aprendera cedo e que 
lhe devia aproveitar mais 
tarde na vida pública”.

O personagem Luís Al-
ves ao aplicar o “mé-
todo cru a abrupto” 
não esperava re-
sultados favo-
ráveis, mas 
tinha desem-
penhado a 
arte do 
político 
c o m 

maestria, sendo escolhido por Guiomar, que 
confessa: “Vi que você era homem resoluto”. 
Finaliza Luís Alves: “resoluto e ambicioso”. 

No romance Helena, a defi nição de polí-
tica vem por meio do personagem Dr. Ca-
margo, que se desdobra em argumentos 
para convencer a Estácio fazer carreira 
no parlamento. “A política é a melhor 
carreira para um homem em suas con-
dições: tem instrução, caráter, riqueza; 
pode subir a posições invejáveis”. Há de 
se comentar que o fi lho do Conselhei-
ro Vale não ambicionava uma cadeira 
de deputado, a política não estava nas 
veias. Insistia o Dr. Camargo: “Grande 
número de jovens políticos segue, não 
uma opinião examinada, ponderada e 
escolhida, mas a do círculo de suas 
afeições, a que os pais ou amigos 
imediatos honraram e defenderam, 
a que as circunstâncias lhe im-
põem, daí vêm algumas legítimas 
conversões posteriores. Tarde ou 
cedo o temperamento domina as 
circunstâncias da origem...”.

Estácio era avesso às pompas, 
às glórias que a vida pública lhe 
proporcionaria certo que a índole 
que possuía era mais do que a 
de um simples matemático, era 
um poeta, não era um ‘ideólogo’. 
Desiste da candidatura. Estácio 
comenta que “A vida política é 
turbulenta demais para o meu 
espírito”. O personagem Mace-
do incorpora o político que vai 
conduzir a reviravolta nesse 
romance. Machado de Assis o 
descreve: “Era narrador agra-
dável, fl uente e pitoresco, do-
tado de grande memória e 
certa forma de observação. 
Espírito galhofeiro, achava 
o lado cômico das coisas e 
mais se comprazia em di-

zer os incidentes de um 
jantar de hotel ou 

de uma noi-
te de 

teatro que em des-
crever as belezas 
da Suíça ou destro-
ços de Roma”.

O personagem Men-
donça é o perfeito cor-
tesão que Machado de 
Assis vai apresentar 
mais tarde no conto A 
Teoria do Medalhão para 
construir o antipolítico. É 
o elogio a mediocridade, 
permitiu-nos deleitarmos 
na representação das 
idéias políticas e nos con-
selhos errôneos de um pai 
para o fi lho para a forma-
ção de um político. Com 
certeza estava mais para 
o bobo da corte. “É modelo 
teórico reconhecidamente 
efi caz para conquistar res-
peitabilidade e sucesso em 
sociedade suscetíveis ao 
jogo das aparências” (Briso-
li). Hummm! É melhor reler 
este conto, pois acredito que 
é ao contrário meu caro.

Machado de Assis teve a 
idéia de criar a Academia de 
Letras e é Patrono da Impren-
sa do Brasil. A relevância dos 
escritos dele está centrada nas 
possibilidades de desenvolver 
vários estudos, sem reducionis-
mo, caminhos que levam a vá-
rias portas, basta abri-las e apre-
ciar o quadro pintado por letras, 
letras de Machado de Assis. “O 
trabalho das idéias na sociedade 
política, ela passou de uma certa 
forma da história da literatura e 
da fi losofi a para uma história das 
mentalidades políticas” (Winock). 
Sem dúvida, o autor deixa trans-
parecer nos textos a representa-
ção do político deste contexto. Um 
mundo em transformação: a luta 
pela abolição, a queda do Império, 
todo essa evolução da sociedade 
foi descrita por Machado de Assis 
em livros de fi cção, nas revistas e 
jornais da época dele. 

* Escritor/historiador

(por 
Hagaides de Oliveira*
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